
 

Рішення Вченої ради ВП НУБіП України  

"Ніжинський агротехнічний інститут" від 26 травня 2021 року  

(протокол № 9) щодо доповіді декана факультету інженерії та енергетики 

Кушніренка А.Г. про шляхи підвищення якості підготовки фахівців, підвищення 

результативності науково-дослідної роботи та зміцнення матеріально-технічної 

бази факультету інженерії та енергетики 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету інженерії та енергетики 

Кушніренка А.Г. Вчена рада відзначає: 

1. Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється згідно з вимогами 

діючих нормативних документів. 

2. Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра за спеціальностями 208 "Агроінженерія" та 141 "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка". 

3. Випускаючі кафедри факультету інженерії та енергетики забезпечують всі етапи 

підготовки студентів до захисту бакалаврських та магістерських робіт за спеціальностями 

208 "Агроінженерія" і 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". 

4. Завершено виконання ініціативних наукових тем 2018-2020 років та подано до 

державної реєстрації заявки на п’ять госпрозрахункових наукових тем в Інститут 

інтелектуальної власності України. 

5. За рекомендаціями НУБіП України виконуються магістерські роботи з 

виготовленням діючих моделей для науково-прикладних досліджень. 

6.  Студенти факультету взяли участь у II турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт та здобули 3 призових місця (два других та одне третє).  

7.  На базі інституту факультетом в онлайн-режимі проведено міжнародну 

науково-практичну конференцію "Шляхи вирішення сучасних проблем та покращення 

технологій аграрного сектору України" та всеукраїнську студентську конференцію. 

8. Вдосконалюється науково-методична робота науково-педагогічними 

працівниками в умовах карантину. 

9. Проводиться профорієнтаційна робота з навчальними закладами закріплених 

районів, коледжами, ліцеями, училищами та ОС "Бакалавр" інституту щодо продовження 

навчання в магістратурі. 

Водночас Вчена рада констатує: 

1. Зменшення контингенту студентів денної та заочної форм навчання 

факультету, особливо спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

2. Кафедри повільно поповнюються молодими кандидатами наук та докторами 

наук. 

3. Низьку активність науково-педагогічних працівників у підготовці студентів 

для участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. 

4. Низьку кількість магістерських робіт з виготовленням діючих моделей. 

5. Низьку активність у висвітленні діяльності факультету на веб-сторінках. 

Вчена рада ухвалила: 

1. СТВОРИТИ можливості до розкриття наукового потенціалу штатних 

працівників, залучення до викладацької роботи кращих випускників магістратури з 

подальшим їх вступом. 

2. СПРИЯТИ підготовці та захисту 2 докторських та 1 кандидатської дисертації. 

3. СПРИЯТИ отриманню вченого звання доцента 1 штатному кандидату наук. 

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ проходження викладачами та співробітниками інституту 



підвищення кваліфікації та стажування на базі університету та інших вітчизняних та 

закордонних установ. 

5. ОРГАНІЗУВАТИ участь вчених інституту у розробці та виконанні 

регіональних інноваційних програм та проектів, впровадження системи стимулювання та 

мотивації праці наукових працівників, орієнтованої на об’єктивну оцінку реалізації 

конкретних завдань за кінцевим результатом. 

6. ПРОВЕСТИ ремонт сходинкової клітини лабораторного корпусу 30 липня 

2021. 

Відповідальні: Івановський А.В., Кулик В.П. 

7. ПРОВЕСТИ євроремонт та облаштування лабораторії гербології. 

Термін: до 25 серпня 2021 року. 

Відповідальні: Царук І.В., Кушніренко А.Г. 

8. ЗАВЕРШИТИ ремонт лабораторії електричних машин. 

Термін: до 30 грудня 2021 року. 

Відповідальні: Кушніренко А.Г. 

9. ВСТАНОВИТИ 12 вікон на третьому поверсі лабораторного корпусу.  

Термін: до 25 листопада 2021 року. 

Відповідальні: Івановський А.В., Кушніренко А.Г. 

10. УТЕПЛИТИ стелю на третьому поверсі лабораторного корпусу. 

Термін: до 25 листопада 2021 року. 

Відповідальні: Івановський А.В., Кушніренко А.Г. 

11. СТВОРИТИ 1-2 профорієнтаційні лабораторії для спеціальності "Екологія". 

Відповідальні: Кушніренко А.Г., Кулик В.П. 

 

 

Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 

Cекретар                     В.Ф. Ожема 

 

 


